Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO
Jevíčská 937/7, Moravská Třebová, PSČ 57101, datová schránka 77rere4

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a s účinností od 25. 5. 2018 ve smyslu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“)

1.

KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Správcem osobních údajů je Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany,
Jevíčská 937/7, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 60162694.
e-mail: info@vsmt.cz
telefon: 973 274 200
fax: 973 274 471
datová schránka ID: 77rere4
Pověřencem pro ochranu osobních údajů je:
Mgr. Lucie Kazdová
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
Telefon: 973 229 328
email: kazdoval@army.cz

2.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS ZPRACOVÁVÁME A ZA JAKÝM ÚČELEM?
Zpracováváme o Vás následující osobní údaje:
 jméno a příjmení,
 rodné číslo, popř. datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti přiděleno,
 státní občanství,
 místo narození,
 místo trvalého pobytu,
 údaj o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání,
 údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole,
 údaje o znevýhodnění dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, údaje o mimořádném
nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti, o závěrech vyšetření
uvedených v doporučení školského poradenského zařízení,
 údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít
vliv na průběh vzdělávání,
 jméno a příjmení zákonného zástupce,
 místo trvalého pobytu nebo bydliště zákonného zástupce,

 adresu pro doručování písemností zákonnému zástupci
 telefonické spojení na zákonného zástupce.
 email zákonného zástupce
Tyto osobní údaje zpracováváme za účelem:
 vedení školní matriky školy
 získání informací o speciálních potřebách jednotlivých žáků
 umožnění kontaktu se zákonným zástupcem
 zajištění ubytování
 zajištění stravování
 zajištění odborného výcviku
 zajištění akcí pořádaných školou
Vaše osobní údaje jsou uloženy v elektronické databázi u oprávněné osoby správce určené dle
interního předpisu správce (pověřený zaměstnanec správce), a to při zajištění technických a
organizačních opatřeních souladných s GDPR. Dále jsou Vaše osobní údaje uloženy v papírové
formě u oprávněné osoby správce určené dle interního předpisu správce (pověřený zaměstnanec
správce), a to při zajištění technických a organizačních opatřeních souladných s GDPR.
Ze strany správce nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, ve smyslu
čl. 22 GDPR.
3.

JAKÝ MÁME PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(DŮVOD POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)?
 Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, tedy z důvodu
splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, dále v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e)
GDPR, z důvodu splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné
moci, kterým je pověřen správce.
 Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR na základě
souhlasu se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. Souhlas lze
vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní adresu VSŠ a
VOŠ MO.

4.

KOMU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE MŮŽEME PŘEDAT?
Příjemci Vašich osobních údajů mohou být subjekty, které vykonávají podpůrné činnosti jako
např. Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, zajišťující stravování žáků, Armádní servisní
příspěvková organizace, která zajišťuje ubytování žáků. Mezi další subjekty, kterým mohou být
poskytnuty Vaše osobní údaje, mohou být jiné vojenské objekty a zařízení, jejichž součinnosti
je třeba k provádění odborných výcviků či zajišťující účast žáků na akcích pořádaných školou.

5.

DOBA, PO KTEROU BUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVAT.
V případě, že vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, nebudeme již Vaše
osobní údaje pro tyto účely zpracovávat. Jedná se pouze o osobní údaje, ke kterým byl dán
souhlas. Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO zpracováváním jistých osobních

6.

7.

údajů plní zákonnou povinnost a tudíž musí tyto osobní údaje uchovávat. Vaše osobní údaje
budou zpracovávány po dobu studia a následně uchovávány po dobu 10 let.
JAKÁ MÁTE PRÁVA?
Máte právo:
a) požadovat přístup k Vašim osobním údajům, čímž se rozumí právo získat potvrzení,
zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo
získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v relevantním
právním předpisu (tj. zákon o ochraně osobních údajů a s účinností od 25. 5. 2018 v čl.
15 GDPR), máte právo na kopii zpracovaných osobních údajů,
b) požadovat opravu Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné v souladu se zákonem
o ochraně osobních údajů a od 25. 5. 2018 v souladu s čl. 16 GDPR,
c) požadovat výmaz Vašich osobních údajů v případech uvedených v zákoně o ochraně
osobních údajů a od 25. 5. 2018 v čl. 17 GDPR,
d) požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů v souladu se zákonem o
ochraně osobních údajů a od 25. 5. 2018 v souladu s čl. 18 GDPR,
e) vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, v takovém
případě přestává správce zpracovávat Vaše osobní údaje, ledaže prokáže závažné
oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a
svobodami v souladu s ustanovením čl. 21 GDPR,
f) požadovat přenositelnost Vašich osobních údajů, tj. získat osobní údaje, které se Vás
týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo
předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými
s účinností od 25. 5. 2018 v čl. 20 GDPR,
g) požadovat, abyste nebyl/a předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na
automatizovaném zpracování včetně profilování v souladu s čl. 22 GDPR s účinností od
25. 5. 2018,
h) obdržet informace porušení zabezpečení osobních údajů, pokud je pravděpodobné,
že případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody
v souladu s čl. 34 GDPR s účinností od 25. 5. 2018,
i) kdykoliv podat stížnost u dozorčího orgánu – Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
PROCESNÍ VYŘÍZENÍ VAŠÍ ŽÁDOSTI.
Pokud Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO obdrží žádost dle bodu 6. písm. a) –
g) viz výše, bude Vás škola informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem
na složitost a počet žádostí prodloužit o další 2 měsíce. Pokud by správce nepřijal opatření, o
které jste požádali, budete informováni bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí
žádosti o důvodech nepřijetí opatření.
V určitých případech stanovených v GDPR není Vojenská střední škola s účinností od 25. 5.
2018 povinna zcela nebo zčásti vyhovět žádosti. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně
nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech správce
může

 uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím
požadovaných informací, sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů,
 odmítnout žádosti vyhovět.
Pokud správce obdrží žádost dle bodu 6. písm. a) – g) viz výše, ale bude mít důvodné
pochybnosti o totožnosti odesílatele žádosti, může požádat o poskytnutí dodatečných informací
nezbytných k potvrzení totožnosti odesílatele žádosti.

